
 HỌC BIẾT TÁI SINH TỪ THIÊN CHÚA 
 

 

 
... Thưa Cha Mario kính mến. Sự kiện thân phụ con chấp nhận và dâng hiến 

đau khổ đã khiến con thoáng nhận ra một ánh sáng tuyệt đẹp. Đó là Tình 

Yêu vô biên của THIÊN CHÚA mà lòng con cảm nhận như vòng ôm thật chặt 

khi quỳ dưới chân Đức Chúa GIÊSU KITÔ bên cạnh Hiền Mẫu Rất Thánh 

MARIA. Cũng cùng vòng ôm ấy Ba con đang đắm mình cho đến thiên thu 

bất tận nơi Thiên Quốc. 

 

Trên đây là những hàng đầu thư bà AnnaMaria Pea viết cho Cha Mario trong bức 

thư nói về hiền phụ thân yêu quá cố là cụ Carlo và được giới thiệu với tựa đề: ”Cám 

ơn Ba!” Bà AnnaMaria viết. 

 

Cuối tháng 8 năm 2011 kết quả cuộc khám nghiệm sức khoẻ quá rõ ràng. Chứng ung thư gan của Ba 

con đi vào giai đoạn trầm trọng. Chỉ làm thử thêm một lần trị liệu bằng hóa chất cuối cùng. Ba con là 

gia trưởng một gia đình đông đảo: ba gái hai trai và 12 đứa cháu. Ba con là người rất kín-đáo dè-dặt 

với hai đam mê chính. Thứ nhất là thích làm hang đá Giáng Sinh với đủ thứ đèn điện màu nhấp nhánh 

do Ba con sáng chế ra. Thứ hai là yêu âm nhạc. Ngoài ra Ba con rất thích chụp hình: chụp phong cảnh 

núi đồi, đồng quê và các lễ hội nơi xứ sở cũng như trong gia đình. Đó là những hình ảnh kỷ niệm thật 

đẹp ghi lại những giây phút bên nhau giữa người thân và bạn bè. Rồi mới mấy năm gần đây Ba con 

học được cách sử dụng máy vi-tính và đã tạo được những đĩa CD với những hình ảnh do chính Ba con 

chụp. 

 

Từ phía Bà Nội, Ba con thừa hưởng một Đức Tin vững chắc và từ phía Ông Nội, Ba con rất thích 

thưởng thức rượu ngon .. Nhưng từ hơn một năm qua, khi khám phá ra chứng ung thư gan, Ba con 

không uống rượu nữa! Trước đó, Ba con bắt đầu thường xuyên tham dự Thánh Lễ trong tuần. Cứ mỗi 

lần như thế Ba con đến trước nửa giờ vì có buổi lần hạt Mân Côi chung. Ba con quen biết các nam nữ 

Tôi Tớ Khiết Tâm Đức Mẹ ở Bisentrate (Bắc Ý) nơi có người chị Annalisa của chúng con sinh sống. Rồi 

từ hai năm qua Ba con theo khóa giáo lý, tham gia các buổi gặp gỡ và hành hương do Các Linh Mục tổ 

chức. Với tất cả các sinh hoạt đạo đức trên đây Ba con bắt đầu sống sứ điệp của Đức Mẹ MARIA và 

được biến đổi trong Đức Chúa GIÊSU KITÔ! 

 

Trong thời gian lâm bệnh, Ba con chấp nhận vác thập giá với lòng khiêm tốn và tuân phục. Ba không 

bao giờ mở miệng than trách lời nào! Ba bị mất hết vị giác, nên khi ăn không cảm thấy ngon, và trong 

những tuần lễ cuối đời, Ba không còn ăn gì được nữa, chỉ uống vài giọt nước nhỏ. Ba con cũng bị mất 

luôn tiếng nói, chỉ thều thào được vài câu ngắn. Ba phải ngồi xe lăn hoặc nằm im trên giường. Nhưng 

với tất cả những bệnh hoạn đau đớn trên đây, Ba con chấp nhận với một đức tin lớn lao. Ba thường 

lặng lẽ ngồi trên giường tay nắm chặt Thánh Giá Đức Chúa GIÊSU KITÔ và đưa lên môi hôn kính nhiều 

lần, thật gắn bó, thật tha thiết. 

 

Ngày 11-11-2011 là ngày đáng ghi nhớ. Hôm ấy Cha Josè đến dâng lễ tại nhà và Ba con tận hiến cho 

Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ MARIA. Ba con nói đó là ngày đẹp nhất trong cuộc đời của Ba. Đúng hai 

tuần sau, ngày 25-11-2011, Ba con êm ái trút hơi thở cuối cùng. Lúc ấy là 5 giờ sáng, Ba con đang 

ngồi trên giường, ngước mắt lên trời như người xuất thần, gương mặt sáng láng và vui tươi. Con tin 

chắc rằng các thần thánh đã đến rước linh hồn Ba con về trời. Bởi vì, chỉ với ba tiếng nấc nhẹ, Ba con 

phó dâng linh hồn trong tay Chúa. 



 

Cuộc đời Ba con quả thật được xây trên đá tảng Đức Tin. Mặc dầu với bản tính yếu đuối và tội lỗi như 

tất cả mọi người chúng ta, Ba con đã ước muốn hồi tâm hoán cải. Và thời gian cuối đời, con đường 

thống hối đã đi vào giai đoạn chung kết. Chắc chắn Đức Mẹ MARIA đã cầu bầu cùng THIÊN CHÚA cho 

Ba con được kết thúc cuộc đời dương thế cách an bình thánh thiện như thế. Bởi vì, trong ba tuần lễ 

sau cùng, Ba con đã xưng tội, chịu phép xức dầu, rước lễ thường xuyên và có các Linh Mục đến viếng 

thăm an ủi! 

 

Nguyện xin Các Thánh và Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta 

trong cuộc lữ hành và được đi đến bến bờ là Thiên Đàng nơi chúng ta được ôm vào vòng tay 

tình yêu vô biên của THIÊN CHÚA! 

 

ĐỨC TRINH NỮ MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI 

 

Lạy Đức Trinh Nữ MARIA, 

Đức Bà Hồn Xác Lên Trời, 

nơi Mẹ, trong xác Mẹ và trong hồn Mẹ, 

hoàn tất chiến thắng của THIÊN CHÚA trên cái chết. 

Mẹ sống trong ánh sáng của Con Mẹ Sống Lại 

và Mẹ mở cho chúng con con đường Phục Sinh của Người. 

Lạy Đức Bà Hồn Xác Lên Trời, 

xin Mẹ canh giữ chúng con 

đưa cái nhìn và lòng chúng con 

hướng về chân trời của Vương Quốc THIÊN CHÚA, 

nơi Tình Yêu Chúa CHA sẽ chiến thắng 

mọi bạo lực, mọi biến dạng và mọi sợ hãi. 

Xin Mẹ ban cho Giáo Hội của Mẹ đang trên đường lữ thứ, 

giữa tăm tối và thử thách, 

biết cùng với Mẹ nhìn về Đức Chúa KITÔ 

để học biết tái sinh từ THIÊN CHÚA 

và để cho hành trình của chúng con được nâng đỡ 

bởi niềm hy vọng của cuộc sống mới này 

được hứa ban cho chúng con và đang chờ đợi chúng con. 

Lạy Đức Trinh Nữ MARIA, 

xin làm cho Chúa Thánh Linh có thể đặt 

trong xác và hồn chúng con 

niềm ước muốn thanh sạch, niềm ước muốn mạnh mẽ 

về cuộc sinh ra mới này mà Mẹ từng kinh nghiệm. 

Amen. 

 

(”Maria di Fatima”, Mensile dei Servi del Cuore Immacolato di Maria, Anno XIV, n.4, Aprile 2012, trang 

10) 
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